
 

MANUAL DEL TUTOR – NIVELL ELEMENTAL 

Aules i Escoles de Música de la xarxa emvic 

Informació necessària pel procés de prematrícula al curs 2019-20 

 

Aquest manual del tutor conté: 

1. Calendari  

Calendari administratiu 

Jornades verdes i audicions de seguiment 

Reunions informatives 

Confecció d’horaris 

2. Projecte curricular de Nivell Elemental 

Descripció de cada programa 

Descripció de les assignatures de lliure elecció 

Descripció de les assignatures optatives 

3. El pas cap al Nivell Mitjà o cap al Grau Professional 

L’assessorament del tutor a tots els seus alumnes és imprescindible per a la preparació del curs 2019-20.  

 



  



1. Calendari 

Calendari administratiu 

• Preinscripció. Del 9 de març al 9 d’abril. 

o Nous alumnes: inscripció telemàtica a través de Gwido. Resolució: 31 de maig. 

o Alumnes emvic: confirmació de plaça a través d’un formulari que han rebut per correu electrònic. La secretaria 

acadèmica notificarà als tutors si tenen algun alumne que no continuarà el proper curs.  

o Previsió d’aula del 22 al 31 maig amb formulari. 

• Prematrícula. De l’1 al 15 de juny. Formulari 

o Itineraris, lliure elecció, optatives, canvi de professor, canvi d’instrument... 

o Entrega d’horaris (excepte instrument, cambra i combo) 1 juny 

o Resolució prematrícula: 1 juliol 

o Horaris cambra i combo: 4 juliol 

o Horaris d’instrument: 12 de juliol 

• Matrícula.  

o Nous alumnes. Del 17 al 28 juny. Secretaria emvic. 

o Alumnes emvic. 17 juliol, cobrament automàtic de la matrícula.  

 

Jornades verdes i audicions de seguiment  

• Jornades verdes de maig. 14 al 16 de maig 

o Alumnes de 6è de NE, alumnes de NM i alumnes que vulguin mantenir o accedir al mòdul de 45’ el proper curs 

(a la xarxa) 

o Alumnes que es plantegen preparar la Prova d’accés al Conservatori el curs següent (a Vic) 

o S’anul·len totes les classes excepte: 

▪ El Taller CoNEIX la música a l'EMTona 

▪ Preparació per la prova d’accés 

▪ Es restituirà la classe d’instrument dels alumnes que faran la Prova d’accés 

• Jornades verdes de juny. 4 al 6 juny 

o Alumnes de 4NE i 5N  



o S’anul·len totes les classes 

Reunions informatives 

• Disseny curricular per famílies de 4rt, 5è i 6è NE. 6 maig 20.00h  

• Presentació de les LLE. 25 maig 11.00h  

• Accés al conservatori. 8 juliol. 20.00h 

 

Confecció d’horaris 

Per tal d’un bon funcionament, la jerarquia en la confecció dels horaris serà aquesta:  

1. Llenguatge musical (en GRUP I OBLIGATORI A TOTS ELS CURSOS) 

2. Cant coral (en GRUP I OBLIGATORI DE 1R A 4RT DE NIVELL ELEMENTAL) 

3. Optatives (en GRUP) 

3. Lliure elecció troncal (en GRUP A 5È I 6È DE NIVELL ELEMENTAL) 

4. Instrument o PRIG (INDIVIDUAL O PETIT GRUP) 

5. Lliure elecció segona opció - si s’escau - (en GRUP I NO OBLIGATORI A 5È I 6È DE NIVELL ELEMENTAL) 

6. Altres assignatures (NO OBLIGATORI) 

 

  



2. Projecte curricular de Nivell Elemental 

 PROGRAMA 

TRONCAL 

  ITINERARI  OPTATIVES 

curs Llenguatge 

musical 

Cant coral 

 

Lliure elecció 

 

PRIG 

 

INSTRUMENT 

 

OPTATIVES 

1r 60’ 45’     

2n 60’ 45’  45’-60’ 20’  

3r 60’ 45’  45’-60’ 20’ - 30’ 45’ - 60’ 

4rt 60’ 45’  45’-60’ 20’ - 30’ 45’ - 60’ 

5è 60’  60’ 45’-60’ 30’ - 45' 45’ - 60’ 

6è 60’  60’ 45’-60’ 30’- 45’ 45’ - 60’ 

 

Descripció de cada programa 

PROGRAMA TRONCAL DE LLENGUATGE I CANT CORAL  

 

Consolidació de la troncalitat per a tots es alumnes de 1r a 6è independentment del seu itinerari. 

Programa troncal amb la finalitat d’assegurar una base sòlida de llenguatge musical i cant coral. 

QUÈ: entonació, oïda, ritme i lectoescriptura. 

COM: cant coral, Aula de llenguatge, Aula de moviment, Aula d’Orff. 

Revisió i organització programàtiques per cicles (1r i 2n / 3r i 4t / 5è i 6è). 

Assimilació del programa curricular de música de l’escola de primària. 

A primer curs inclou tallers d'instrument.  

Treball per projectes, especialment en el cant coral. 



A 6è i a partir d’aquesta base de llenguatge musical, els alumnes que tinguin la suficient qualificació podran fer l’assignatura 

específica per a la preparació d’accés al conservatori.  

Llenguatge en petit de grup de 6 alumnes de mitjana. 

Cant coral en grup de 16 alumnes de mitjana. 

 

PROGRAMA TRONCAL DE LLIURE ELECCIÓ  

 

Assignatures de lliure elecció que complementen el programa troncal de llenguatge i cant coral.  

Configuració flexible dels grups (petit i gran grup en funció de l'assignatura). 

Amplia objectius específics com la preparació d’accés al conservatori. 

Té connexió amb altres disciplines artístiques i amb les llengües estrangeres, per projectes. 

És obligatori cursar una d'aquestes assignatures a 5è i una a 6è. 

L’assignatura està inclosa en la quota del programa troncal. 

Si algun alumne vol fer una segona assignatura de lliure elecció, pot sol·licitar-ho indicant la preferència, hi tindrà accés 

condicionat a les places disponibles, i s'afegeix una quota de 7€ mensuals. 

Cal el vistiplau del tutor.  

A la seu de l’emvic (excepte algunes propostes concretes: veure PEC de cada centre de la xarxa) 

Quatre assignatures (veure descripció): 

1. Escola coral. 

2. Música i moviment. 

3. Recerca artística i musical. 



4. Llenguatge de preparació de la prova d'accés a Grau Professional. 

ITINERARI PRIG · PRÀCTICA INSTRUMENTAL EN GRUP 

 

Programa vinculat al llenguatge musical. Sense objectius d’especialització instrumental.  

El règim d’estudi personal és obert i per tant no obligatori.  

Classes de 45’ o de 60’ minuts, depenent de l’edat, el nivell, el nombre d’alumnes per grup i el criteri del professor. 

El tutor és el professor de PRIG. Les tutories les fa el professor de PRIG de manera individual.  

Participen a les audicions d’aula de percussió i també fan classes obertes als pares.  

El PRIG actualment té l’oferta instrumental de PERCUSSIÓ. Inclou tota la família de percussió: instruments indeterminats com 

els de membrana, i instruments afinats com els de placa: marimbes, xilòfons, metal·lòfons... 

A la seu de l’emvic  

ITINERARI D’INSTRUMENT 

 

Aprenentatge de la tècnica bàsica d’un instrument. 

Cal estar cursant el programa troncal de llenguatge musical i cant coral. 

Mòduls de 20’ - 30’ - 45’ de classe individual, en petit grup o combinació de les dues metodologies. 

Assignació de mòduls en funció de la implicació i evolució de l’alumne i a proposta del tutor. 

La comissió del departament avala el manteniment o canvi de mòdul en audició de seguiment durant les jornades verdes. 

Oferta instrumental de cada seu de la xarxa emvic. 

Per tal de sol·licitar un instrument que no s’ofereix directament al centre de la xarxa on estudia l’alumne, cal coordinar-ho amb 

temps amb el coordinador de la xarxa emvic (paualbert@emvic.cat) 



El tutor és el professor d’instrument. 

Règim d’estudi personal vinculat al mòdul d’instrument i ajustat a les característiques de cada especialitat. 

Pla anual d’activitats complementàries d’aula (audicions, classes obertes, col·lectives), de departament (intercanvis, 

magistrals, audicions) i generals de l’emvic (concerts, produccions). 

Progressivament es poden incorporar activitats optatives: orquestra, banda, conjunt…  

A partir dels 12 anys, possibilitats de fer la prova d’accés al conservatori, sempre i quan s’acompleixin els requisits de nivell. 

Cal que els alumnes de 1r de Nivell Elemental escullin només UNA opció d’instrument. 

Si hi ha més demanda que oferta es farà un sorteig. S’ofereixen tres opcions a les famílies que no han obtingut la plaça 

desitjada:  

1. Un altre instrument amb plaça disponible.  

2. Esperar que hi hagi baixes de l’instrument desitjat.  

3. Si no hi ha baixes, esperar tot el curs i entrar amb preferència el curs següent.  

* Ningú no s’ha hagut d’esperar un curs sencer per començar.  

* El 95% dels casos direccionats a un altre instrument, s’hi queden. 

ASSIGNATURES OPTATIVES  

 

Cal estar cursant el programa troncal i l'itinerari d'instrument. 

Sempre d'acord amb el tutor. 

Es poden fer col·lectives si hi ha la dedicació disponible, es sol·licita des de la mateixa prematrícula. 

Descripció de les assignatures de lliure elecció 

Recerca artística i musical 



Recerca artística i musical proposa una nova manera d'apropar-se a la cultura musical. Alumnes i professor es constitueixen 

com a grup de treball a l'entorn de centres d'interès que s'aniran desenvolupant en un procés d'aprenentatge cooperatiu. A 

partir d’una concepció oberta i flexible de la programació, s'estableix, com a principal objectiu, el descobriment de la pròpia 

motivació vers les formes d’expressió artística. 

Recerca procura el desenvolupament de la creativitat, la participació activa, l'esperit crític, el sentit d'interrogació, la capacitat 

de síntesi, entre d'altres valors que conflueixen en una visió integral de la cultura humana: música, art, literatura, societat, 

història… en un tot que anirà prenent sentit gràcies a l'aportació de tots els membres del grup de treball. Ben lluny d'una 

exposició teòrica, Recerca planteja una aproximació pràctica i significativa al fet artístic. L’ús de les noves tecnologies, el 

trencament dels espais convencionals de l’aula, el treball per projectes i el foment d'una visió humanística seran elements 

determinants d'una concepció educativa que busca la connexió emotiva en el procés d'aprenentatge. 

Professora: Montse Catllà. 

 

Escola coral 

Més enllà de la pràctica coral troncal, que està present al llarg de tot el Nivell Elemental, l'Escola coral vol ser un aprofundiment 

en la tècnica vocal, la consolidació del cant a dues i tres veus i la producció musical com una activitat inherent a l'assignatura. 

Tot això amb un concepte modern del cant coral que implica un repertori eclèctic, amb una atenció especial a la cançó en 

anglès, la coreografia, expressió corporal i l'experiència escènica. 

L'Escola coral compta amb un equip de professors especialitzats en àmbits com la tècnica veu, idiomes, repertoristes o 

coreògrafs que col·laboren puntualment en cada projecte. 

Professors: Sebastià Bardolet i Lali Rubinat.  

 

 



Música i moviment 

A Música i moviment es treballa partint de l’ús del cos, de la veu, de la percussió i expressió corporals. Tots aquests elements 

es posen al servei de la música per tal d’experimentar-la i per tant comprendre-la a través d’una vivència directa, pràctica i 

dinàmica. 

La tècnica pedagògica de la Rítmica Jacques Dalcroze permet utilitzar la música i el moviment de forma reeducadora. Treball 

de les aptituds auditives, de les habilitats motores, la memòria, la capacitat de concentració, la sensibilitat, l’espontaneïtat, la 

creativitat... 

Un dels objectius principals és el d'interioritzar els continguts del llenguatge musical des del treball corporal. A partir de l'oïda, 

l'atenció i la intuïció s’arriba a la lectura analítica de partitures i peces musicals. 

A través de projectes concrets, també es treballen danses de diferents tipus, amb la col·laboració d’especialistes convidats. 

Professora: Romina Ferrari. 

 

Preparació per a la prova d’accés al conservatori 

(Només per 6è de NE i alumnes d’altres cursos que vulguin presentar-se a la prova al maig del 2018). 

Després del 5è. curs del Nivell Elemental, els alumnes que tinguin la perspectiva d'accedir al conservatori podran rebre, amb 

aquesta assignatura, la preparació tècnica suficient per afrontar la prova de llenguatge musical corresponent a la prova d'accés 

al conservatori que es convoca a finals de 6è. Aquesta part de la prova inclou dictats, lectures, teoria, creativitat, entonació, 

etc. Es treballa seguint les mateixes pautes que es demanen a la prova.  

Per matricular-se a l'assignatura cal haver decidit prèviament, juntament amb el tutor, l'opció de cursar els estudis 

professionals de música. També podran cursar aquesta matèria tots els alumnes que, malgrat no voler accedir al conservatori, 

tinguin la intenció de continuar l'aprofundiment del llenguatge musical en el Nivell Mitjà. En aquest cas es demanarà una nota 

mínima en la darrera avaluació de 5è. 

Professors: Glòria Comallonga i Romina Ferrari 

 



Descripció de les assignatures optatives 

 

OPTATIVES  

Cal complir amb els requisits de l’assignatura.  

Es sol·licita a través de la prematrícula un cop decidit conjuntament amb el professor d’instrument.  

La taxa de l’assignatura es gestiona per quota bancària mensual. 

 

1. Orquestra – Professors del departament de corda. 

Alumnes de corda fregada. 

A partir de segon any d’instrument. (3NE) 

Orquestra Da Capo (alumnes NE, consultar al tutor). 

Orquestra Fermata (alumnes de NE, consultar al tutor). 

Orquestra Cadenza (alumnes de NE i NM, consultar al tutor). 

Orquestra Divertimento (alumnes de GP i NM, consultar al tutor). 

Orquestra Scherzo (alumnes de GP i NM, consultar al tutor). 

2. Orquestra de guitarres* – Ramon Dordal. 

Alumnes de guitarra. 



A partir del segon any d’instrument.  

3. Primers conjunts de vent * 

Alumnes del departament de vent. S’agruparan en: vent fusta, vent metall i flauta de bec 

A partir del segon any d’instrument. (3NE) 

4. Grup de vent * 

Alumnes del departament de vent.  

A partir del 3r any d’instrument. (4NE-5NE) 

5. Banda emvic – Ferran Anglí i Oriol Codina 

Requisits: Alumnes de vent i percussió. 

De 6è de primària a 3r d’ESO: Banda O. 

De 4rt d’ESO a 2n de Batxillerat: Banda F.  

6. Jazz band  – Guillem Vernis. 

Alumnes de trompeta, trompa, trombó, clarinet i saxo.  

A partir del 3r any d’instrument. (4NE- 1GP/NM 

7. Guitarres d’Acord. * De setembre a gener. Setmanal. 

         Requisits: alumnes de 5è i 6è de Primària.  



    A partir del 3r any d’instrument.  

    Amb l’aval del tutor. 

8. Classe col·lectiva d’instrument.* Durant tot el curs. Mensual.  

Requisits: Amb la recomanació del tutor.  

9. Combo* 

Requisits: alumnes de 5è i 6è de primària 

Amb l’aval del tutor.  

A l’emvic i/o a les seus de la xarxa 

 

*Es requereix un mínim d’alumnes matriculats per poder obrir el grup.  

  



3. El pas cap al Nivell Mitjà o cap al Grau Professional 

Cal que els tutors d’alumnes de 6è de Nivell Elemental coneguin el contingut del manual del tutor de GP i NM per tal de 

tutoritzar els seus alumnes. 

 

EL PAS CAP AL NIVELL MITJÀ 

La continuació dels estudis musicals a l’emvic des del Nivell Elemental cap al Nivell Mitjà es pot fer de diferents maneres:  

• Mantenint un pla d’estudis molt semblant: Paquets d’assignatures que inclouen instrument, llenguatge i gran grup. 

Aquesta opció té descomptes econòmics.  

CONSULTEU AL MANUAL DEL TUTOR NM/GP ELS DETALLS DE CADA PACK NM (característiques i preu). 

• Passant a cursar assignatures aïllades: cor, instrument + cor, instrument + orquestra, assignatura d’informàtica musical, 

instrument + banda, instrument + cambra... 

Hi ha algunes assignatures que requereixen estar cursant Instrument individual a l’emvic o a alguna altra escola de música 

per poder-les fer: les instrumentals de grup (cambra, orquestra, banda, grups instrumentals, etc). 

• Cursant només o a més a més, tallers intensius de 8 sessions del programa iMúsica, la matrícula serà al juliol 

 

EL PAS CAP AL GRAU PROFESSIONAL 

Per accedir al Grau Professional cal superar la prova d’accés específica i obtenir plaça. Per preparar aquesta prova els alumnes 

han cursat la Preparació per a la prova d’accés com a lliure elecció de 6è (per donar suport a la part de Llenguatge musical i 

Cant coral treballada al llarg del Nivell Elemental). Amb l’instrument han participat a les audicions de seguiment corresponents 

a les setmanes verdes corresponents, d’acord amb l’organització i el programa de cada departament.  

Consulteu el currículum de Grau Professional de cada especialitat i les assignatures optatives al Manual del tutor NM i GP i a la 

Guia de l’estudiant (web). 

 


